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IN DE PRAKTIJK

IPM IN VRAAG EN ANTWOORD
De lente blijft warm en droog, waardoor zowel in de binnen- als buitenteelt de eerste plagen voor
problemen beginnen te zorgen. In dit artikel geven we je enkele tips om weekhuidmijten efficiënt
te bestrijden en overlopen we hoe je in de buitenteelt nuttig gebruik kunt maken van de reeds
aanwezige biologische bestrijders.
Verónica Dias, foto's PCS
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▲ Verblazen van bijvoeders (artemia boven en pollen onder)

laten bepalen. In het kader van het weekhuidmijtenproject
op het PCS kunnen telers zulke stalen laten analyseren.
Voor vragen over het binnenbrengen van stalen kan je contact opnemen met de projectverantwoordelijke
(els.mechant@pcsierteelt.be). Alvorens te beginnen met
swirskii ter bestrijding van weekhuidmijten, neem je best
eerst contact op met je voorlichter, een adviseur van een
firma die swirskii verkoopt of een medewerker van het PCS
(joachim.audenaert@pcsierteelt.be). ■
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Zoals bij elke bestrijding met roofmijten, is het aangeraden
om met een zo laag mogelijke plaagdruk te beginnen. Bij
een zeer lage plaagdruk of afwezigheid van weekhuidmijten
kan er een preventieve dosis swirskii roofmijten uitgezet
worden, aangevuld met bijvoeder (pollen of artemia). Door
tweewekelijks voeder te verblazen, zal de populatie swirskii
zich snel opbouwen, zonder dat er tweewekelijks roofmijten
uitgezet moeten worden. Dit drukt de kosten en zorgt toch
voor een stabiele populatie roofmijten. Indien de startpopulatie van de weekhuidmijten zeer hoog is, is het nuttig
om eerst een chemische behandeling uit te voeren, om
de plaagpopulatie wat te onderdrukken en na het respecteren van de wachttermijn (1-4 weken, afhankelijk van de
temperatuur) een curatieve dosis swirskii uit te zetten.
Ook hier is alternatief voeder aangeraden voor een snelle
populatieontwikkeling van de roofmijten en om de kosten
van frequent uitzetten van swirskii wat te drukken. Ook is
het belangrijk als er met swirskii roofmijten gewerkt wordt,
om goed te kijken naar de neveneffecten op nuttigen (kolom
5 van de poster met erkende middelen) van chemische
bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden tegen andere
plagen. Zo kan er een chemische behandeling uitgevoerd
worden tegen bladluizen met Teppeki, maar zeker niet met
Confidor. Cruciaal in een bestrijdingssysteem met behulp
van roofmijten is om goed te weten hoe de populatie weekhuidmijten en roofmijten evolueert, om tijdig bij te kunnen
sturen. Daarom is het belangrijk om tweewekelijks stalen
te nemen en de populatie roofmijten en weekhuidmijten te

BS

Vraag: Zijn er beginnerstips om weekhuidmijten te bestrijden met swirskii roofmijten?

Vraag: Is de inzet van nuttigen economisch interessant in de buitenteelt?
Nee, in buitenteelten is het vooral belangrijk om de nuttigen die van nature op je bedrijf voorkomen te sparen
en ze te lokken door de biodiversiteit in je percelen te
verhogen. Je kunt je nuttigen sparen door pas chemisch
te behandelen wanneer het niet anders kan en door een
selectief middel te kiezen dat je plaag efficiënt bestrijdt en
je nuttigen zo veel mogelijk spaart. Om je productkeuze te
vergemakkelijken, kan je de poster ‘erkende middelen in
sierteelt open lucht’ gebruiken. In de 5e kolom vind je alle
informatie om de neveneffecten op nuttigen van verschillende producten te vergelijken. Het aanleggen van een
bloemenrand en/of gemengde haag bevordert de aanwezigheid van nuttigen, waardoor de plaagdruk veel minder
is. Andere manieren om de nuttigen te bevorderen, zijn: het
plaatsen van nestkasten en/of zitstanden voor vogels, het
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▲ Een bloemenrand bevordert de aanwezigheid van nuttigen
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